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"Akademická" debata učedníků nad problémem 
 
Ježíšův přechod od teorie k praxi 
 
Všednost zázraku 

Žádné velké znamení, "jen" prostě neubývalo 
Ježíš naplňuje všechny potřeby lidí 
Učedníci jsou součástí zázraku 

 
Důležitost zázraku jako znamení Mesiáše 

Elizeus rozmnožil chleba pro lid (2.Kr 4,42-44) 
Eliáše sytili havrani (1.Kr 17,1-6) 
Kristus je chlebem pro věčný život (Jan 6,35) 
 

Aplikace (Řím 12,1 / Ef 3,20 / Žalm 23,5) Opravdu věříme v zázraky? 
 

    
Hlavní myšlenka: Křesťan má dávat svůj život Bohu bez ohledu na to, jak malé nebo 
bezvýznamné se mohou jeho obdarování zdát. Bůh nejen přidá, co chybí, ale udělá 
ještě mnohem víc, než si dokážeme představit.  
 
Hlavní aplikace: Co jsou tvé chleby a ryby? Kde Bůh chce, abys je použil? 

 
    

    
    

 
1. Udělal jsi už někdy něco malého, co nakonec mělo překvapivě velký dopad? 
 
2. Byl jsi někdy svědkem toho, jak Bůh skrze někoho dělá obrovské skutky? 

Jaký vliv to mělo na tvou víru? 
 

3. Věříš tomu, že tě Bůh může použít k něčemu velkému? 
 

 
 

 
 

4. Přečti si 1. Král 17:7-16. Srovnej tuto pasáž s Jan 6. V čem jsou tyto příběhy 
podobné a v čem se liší? 
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- co můžete srovnávat: co dali, v jaké byli situaci, jaký byl jejich postoj, komu 

to dali, přístup učedníků versus přístup vdovy a chlapce 
- Bůh nepovolává obdarované, ale obdarovává povolané. 
- To co nám přijde jako velmi omezené možnosti je pro Boha neomezené. 
- Vdova i malý chlapec dali VŠECHNO co měli (obětovali se) - a Bůh jim 

nekonečněnásobně přidal. 
 

5. Jaký obecným principům se můžeme naučit o Bohu a o člověku? 
 
 

Další verše, které můžete během skupinky použít: 
 
Přečti si 2. Kor. 12:7-10. “Proto rád přijímám slabost, urážky, útrapy, pronásledování a 
úzkosti pro Krista. Vždyť právě když jsem sláb, jsem silný.”  Jak je možné, že apoštol 
Pavel dokáže být silný právě v takových situacích? Odkud přichází jeho síla? 
 
Přečti si Ef. 3:14-20. Opravdu se za toto modlíš pro své přátele? Za co se máme 
modlit, pokud věříme v Boha, který je schopný udělat nekonečně více než oč 
žádáme? Jsi ochotný se takto jeden týden modlit a čekat, jak Bůh odpoví? 

 
 

 
 

 

6. Jak reaguješ na problémy a výzvy ve svém životě? Vidíš je jako příležitost 
k tomu, aby Bůh ve tvém životě vykonal něco neobyčejného? 

 
7. Necháš se svými problémy pohltit a odvrátit od Boha? 
 
8. Je ve tvém životě nějaká překážka/problém, kde potřebuješ změnit postoj  

(ve světle zmíněných veršů)? 
 
9. Proč nemáme odvahu dát k dispozici naše „chleby a ryby“? Co jsou tvé 

chleby a ryby? Kde Bůh chce, abys je použil? 
 

 

JAK POUŽÍVAT TENTO MATERIÁL:POMŮCKY PRO VEDOUCÍ SKUPINEK: 

V tomto materiálu najdete formulovanou hlavní myšlenku a aplikaci biblického textu. Pomůže Vám 
směřovat diskuzi na skupince. Tučně vytištěné otázky jsou shodné s těmi, kterou jsou uvedeny 
v nedělním pokladu ke kázáním. Jsou tu také další otázky a načrtnutí jejich odpovědí, které můžete 
využít, bude-li k tomu vhodná příležitost. 

 


